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Kdsztilt a 201 7. december I 3. napjain tartand6 k6pviselo+esttileti iil6sre.
Kdszitefte: dr. Hajducsek-L6posi Eniko gazd6lkod6si iigyoszt6lyvezet6

T6rgy: Javaslat az Eszak-Pesti Tankertilettel kotcitt
vagyonkezel6si szerzdd6s m6dositdsara

Tisztclt K6pviseki-testiilet!

A Kdpvisel6-tesfilet a 34012016. (XI. 16.) hatitrozatlal d6nt6tt a kiimevel6si int6zm6nyek
k6znevel6si feladatainak ellAt6sdt szolg6l6 minden cinkormdnyzali vagyon 6s vagyoni drt6kri
jog ingyenes vagyonkezel6sbe ad6sar6l az Eszak-Pesti Tankeriileti K6zpont r6szdre, amely
alapjan elk6sziilt 6s 2016. december6ben al6irrisra keriilt a vagyonkezelesi szerzodds, valamint
a megiillapod6s.
A vonatkoz6 jogszab6ly 6rtelm6ben az ingatlanokra 6s az ing6s6goka l6tesitett
vagyonkezeloi jog 2017. januar 1-j6n l6testil fiiggetleniil att6l, hogy a szerz6d6seket
jogszabrllyi kdtelezettsdg6nek eleget t6ve a felek 20i6. december 14-6n irtik al6.
Ez6rt tehat az ing6s6gok val6s mennyisdge 6s azok brutt6 drt6ke, valamint azok
drtdkcsrikkendse 6rtelemszenien nem kertilhetett a mell6kletben megfelel6en rdgzit6sre, ezdrt
a felek a szerz6d6sben is riigzitettdk, hogy az ing6s6gok 6rt6ke ds mennyis6ge aktualiz6l6sra
kell keri.ilj<in. Tekintettel arra, hogy az ing6s6gok leltdrozdsdra mindkdt f6l r6sz6r6l sztiks6g
volt, ez6rt a szerz6d6sben foglah 2017 . februar 25-i hat6rid6 nem volt tarthat6. Fentieken tril a
2016-os dvben az ing6s5gok listrijrinak elkdszit6sdt kdvet6en beszerz6sre keriiltek olyan
ing6sdgok. amelyek vagyonkezel6sbe ad6sa a vonatkoz6 jogszabrily szerint ktitelez6, ezert a
szerzodds mell6klet6ben szerepl6 lista kieg6szit6se is sztiks6ges, illetve voltak olyan
ing6srigok, amelyek bitokba ad6sra nem keriiltek, 6s melyek 6tad6sa nem sziiks6ges. Fentiek
alapjrin teh6t sziiks6ges a vagyonkezel6si szerz6d6s mell6klet6nek m6dosit6sa.
Fentieken tirl az elmrllt id6szak tapasztalatai alapj6n el6fordulhat olyan eset, mikor a

vagyonkezeldsbe adott ingatlant a szerz6ddst6l elt6r6en az ingatlan tulajdonosa fjitja fel,
vegez rajla beruh6z6st, vagy szercz be a vagyonkezel6sbe adott ingatlanok tartozdkakdnt
trirgyi eszkozciket. A beruh6z6sok drtdke automatikusan a jogszab6ly erej6n6l fogva keriil rit a
vagyon kezel6j ehez, azonban az egyes targyi eszk<izdk iitadasa minden esetben a

vagyonkezeldsi szerz6d6s kieg6szit6s6t kivanja meg. Tekintettel arra, hogy ezekr6l a

beruhrizdsokr6l minden esetben a Kdpvisel6-testiilet az adott k<iltsdgvetdsi 6vre vonatkoz6an

elfogadott kcilts6gvet6si rendelet sor6n m5r dont6tt, igy szi.iksdgtelen adminisar6ci6t jelentene

az, ha minden egyes esetben a m6r megszavazott beruh6z6s keret6ben beszerzett targyi
eszkozok etad6sar6l a Kdpviselo-testtilet ddntene. Fentiek alapj6n javaslom egy olyan

{ltakinos 6rv6nyri testiileti javaslat elfogad6s6t, mely alapjan a Testtilet kinyilv6nitan6 azon

szrinddkdt, hogy minden egyes esetben amikor, a kcilts6gvet6s elfogadasakor a Testiilet egy, a

vagyonkezel6ssel drintett ingatlan fehijitdsar6l drint, a beruh6z6ssal 6rinteft ingatlanba

beiierzett t6rgyi eszkciz<iket kiilon meg6llapodiissal az Eszak-Pesti Tankertilet
vagl onkezeldsebe k ivdnja adni.

K6rem a Tisztelt Kdpvisel6-testtiletet, hogy az

sziveskedjen!

el6lerjesztds tdrgy6ban dtint6st hozni

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel6-
testiilete felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztdsben

BUDAPEST TOVANOS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Hat{rozati javaslat I.:
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Hatirozati javaslat II. :

Budapest, 2017. november 30

foglalt tartalomm al az F.szak-Pesti Tankeriilettel kdtdtt, a
kcizneveldsi int6zm6nyek feladatell6t6shoz sziiksdges
vagyonelemeke, illetve a 2. szitmt melldklet tartalmira
vonatkoz6 adatok kieg6szit6se 6s pontositiisa c6lj6b6l a
vagyonkezel6si szerz6d6s m6dosit6siinak allirtsAra.

Hatririd6: 2017. december 31.
Felel6s: Kovics P6ter polg6rmester
(elfogaddsa min6sitett sz6tdbbsdget ig6nyel az SMSZ 18.9 (2)
bekezd6se o) pontja alapjan)

Halitrido: 2017 . december 13.

Felelos: Kov6cs P6ter polgiirmester
(elfogadrisa min6sitett sz6tcibbsdget igdnyel az SMSZ 18.9 (2)
bekezd6se o) pontja alapj6n)

KovScs P6ter
polg6rmester

/,

"p4
Anbsin friszld
Jegyzo h
Trlrgyaljar Gazdasigi 6s P6nziigyi Bizottsdg

Mell6kletek:
I . sz. K6pvisel6-testiileti hatfuozat
2. sz. Vagyonkezel6si szerz6d6s
3. sz. Vagyonkezeldsi szerz6d6s m6dosites tervezete

Budapest F<jv6ros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pvisel6-
testiilete felhalalmazza a polgarmestert, hogy az Eszak-Pesti
Tankeriilettel kdtott vagyonkezelesi szerz6ddsben dtadott
ingatlanok eset6ben a mindenkori kdlts6gvetdsi rendeletben
j6v6hagyott ingatlan beruhazdsokkal, fehijit6sokkal cisszeliigg6
tiirgyi eszkriz beszerz6seket a sz6mviteli nyilvdntart6sokban
szerepl6 drtdkkel kiil<in megdllapod6ssal 6tadja, valamint ezen
megdl lapoddsok al al|irja.



4. ."rt2Ltet

BUDApEST rovAnos xvr. rnRUr-rrr oNronnrANyzar

KIVONAT

a 2016. november l6-6n (szerditn) a Budapest XVI. keriileti Polg6rmesreri
Hivatal nagytermdben (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 18.) a Budapest
F6vilros XVI. keriileti Onkomdnyzat Kdpviselotesttilete 19. sz6mri ril6sdn
keszilt j e gy zilkri nyvb6 l.

NAPIREND 4

HATAROZAT
34012016. (xl. 16.) Kt. Budapest Fcivilros XVI. kertileti dnkormiinyzat

K6pvisel6-testiilete tgy dcjnt, hogy a nemzeti
kciznevel6srcll sz6l6 2011. 6vi CXC. t<irvdny (a
tovdbbiakban: Nkt.) 99lG. $ 6s 99lFI. g foglaltak
alapjdn az Eszak-Pesti Tankeriileti K<izpont rlszere
ingyenesen vagyonkezel6sbe adja a jelen
eiciterjeszds kdszit6sekor a Budapest F6v5ros XVI.
kerfileti Onkormanyzat 6lta1 miikddtetett kciznevel6si
int6zm6nyek kciznevel6si feladatainak ell6t6s6t
szoig6l6 minden cinkorm6nyzati vagyon 6s vagyoni
6rtdkii jogot 2017. janudr l-jei hatrillyal. Az
ingatlanvagyon felsorol:is:it jelen el6terj e sztes 7.

sz6mri mel ldklete tartalmazza.
A komevel6si feladat elkitasrit biaosit6 vagyon alatt
az ellitott kdznevel6si feladathoz kapcsol6d6
valamennyi jogot ds koteiezettsdget a II. Hatarozati
javaslatban foglalt kiv6telekkel, valamint a 7. szdmu
melldkletben felsorolt ingatlanvagyonhoz kapcsol6d6
ing6vagyont is 6rteni kell.
Budapest F6v6ros XVI. keri.ileti Onkorm6nyzat
K6pviselci-testiilete felhatalm azza a polg{rmestert az

el6terj esadsben 6s j elen hatitr ozati j avaslatban foglalt
feltdtelekkel a trij6koztatrisul becsatolt szerzrid6s

alapulvdtel6vel a k<izneveldsi int6zmdnyek
feladatell6t6srihoz sziiksdges vagyonelemekre
vonatkoz6 Vagyonkezeldsi szerz6d6s, Atades-6tv6teli
megrlllapod6s al{irds{ra.

?0$il0,\l 11

Javaslat az Onkorm6nyzat eltal miikridtetett
kciznevel6si int6zm6nyek 61lami mrjkcidtetdsbe
v6teldvel cisszefi.igg6 d6nt6sek meghozatalira
El<iterieszt6: Kov6cs P6ter polg6rmester

6{
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Hat6ridii: 2016. december 3l .

Felel<is: Kov6cs P6terpolg6rmester

(11 igen,4 nem, I tarl6zkod6s)

kmf.

Ancsin L{szki sk.
jegzd

Kovics P6ter sk.
polgdrmester

A kivonat hitel6til:

J, S -1-\
dr. Sulcz Andrea

,l e gy- z 6 i Ka b i n e t v e z e t 6
Budapest, 2016. november 1 7.
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1. r*elti klef
I

VAGYONKEZELESI SZBRZ6DES

amety l6trejott egyr6szr6l a

Budapest F6v{ros XVI. Keriileti 0nkormd
szekhelye: 1 163 Budapest, Havashalom utca

kdpviseli: Kov6cs P6ter polgdrmester
tdrzsszirna'. 735793
ad6igazgatisi azonosit6 szLrna: 157357 9 l -2

bankszimlasz6ma: 1 I 784009- I 55 I 6006

XVl, lrer. polgif.nno*tnri FlirraM
2017 APR 20.

t
eae{l

F.14acl6

-o
(Jb metl

KSH statisztikai szdmj ele: 1 57,3 57 I 1 -84 1 | -321 -0 1

mint Atad6 (a tovdbbiakban: 6nkorm{nyzat), valamint az

f szak-Pesti Tankeriileti Ktizpont
sz6khelye: I 165 Budapest, J6kai utca 6.

kdpviseli: Kovilcs Katalin tankertileti kdzpont igazgato
ad|igazgatisi azonosit6 szdrna: 1 58351 I 4-2-42
El6irdnyzat-felhasznrilisi keretszdmla sz6ma: 10032000-00336705-00000000
AHT azonosit6j a: 361384
KSH statisaikai sziimjele: I 5835 I I 4-84 1 2-3 1 2-0 1

mint 6tvev6 (a tovibbiakban: Atvev6)

(a tovdbbiakban egyiitt: Felek) krizdtt alulirott helyen ds napon a k6vetkez6 felt6telekkel:

I, EL6ZMENYEK

,,A nemzeti ktjznevel6sr6l" sz6l6 2011. dvi CXC. tdrvdny (a tov6bbiakban: Nkt') 74. $ (1)

bekezddse alapjin 2013. januar 1-j6t6l az 6llam gondoskodik - az 6vodai nevel6s, a

nemzetis6ghez tartozbk 6vodai nevel6se, a t6bbi gyermekkel, tanul6val egyiitt nevelhet6,

oktathat6 saj6tos neveldsi ig6nyii gyermekek 6vodai nevel6se kiv6tel6vel - a kdznevel6si

alapfeladatok ell6llsdr6l. A Kormany a 2016. december 31-ig hatalyos, ,,a Klebelsberg

Int6zmdnyfenntart6 Kdzpontr6l" sz6l6 20212012. NII.27 .) Korm. rendelet 3. $ ( 1) bekezddse

c) pontj6ban az ittlami kdmevel6si ktjzfeladat ell6tas6ban fenntart6kdnt r6szt vev6 szervk6nt,

ennek keretdbe n az llami fenntartasri k6znevel6si int6zm6nyek fenntart6i jogai 6s

kdtelezetts6gei gyakorldsrira 2013. janu.ir l-jei hatallyal a Klebelsberg Int6zm6nyfenntart6

Kozpontot (a tovatUiat<tan: KLIK) jelolte ki. A 20212012. UII.27.) Korm. rendelet 2017-

jamr,ir l -jdn hat ily6t veszti.

Az Nk1. - 2016. december 3l-ig hatalyos - 74. $ (4) bekezd6se alapjtn a 3000 fitt meghalad6

lakoss6gszimir telepiildsi dnkormdnyzat gondoskodik - a szakk6pzd iskola kiv6tel6-vel - az

illetdkelsdgi terulet6n l6v6 0sszes, saj6t tulajdon6ban 6116, az 'itllami irrt€zIrenyfel[tartr3

k6zpont 6Ital fenntartott kdzrevel6si intdzm6ny feladatainak el16t6s6t szolg6l6 ing6 6s

ingatlan vagyon mtkddtet6s6r6l.

A mtik<idtetds keret6ben az onkormanyzat a KLIK-kel 2013.ianuar 30-6n kdtdtt hasznalati

szerzodls alapjan ell6tja ,,a nemzeti k6znevel6sr6l sz6l6 2011. 6vi cXC. ttirvdny

Fl6cz6in
9,n...-'-."<-++i.kr-
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v6grehajt6sar6l" sz6l6 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mell6kletben meghatdrozott

miikddtetdsi feladatokat.

,,Az allami kdznevel6si k<jzfeladat ell6t6s6ban fenntart6k6nt r6szt vev6 szervekol, valamint a

iil"b"lrb".g K6zpontr6l,' sz6l6 13412016. (y1. 10.) Korm. rendelet alapj6n a ktiznev_eldsi

intdzmdnyJk fenntart6s6val 6s mrikddtetds6vel kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljnb6l a KLIK-

iOt u tenil"ti szewci 2017. janudr l-jdvel kiv6lnak, ds a Korm. rendeletben meghatarozott

tankertileti k6zponrba olvadnak te, a kLX kdzponti szerve 2017 . janu6r 1-jdt6l Klebelsberg

ftirpon, n6ven miikotlik tov6bb. Az Atvev6 iUet6kessdgi kcir6be tartoz6. 
. 
kdznevel6si

irt#.eny"t fenntart6i jogai 6s kdtelezettsdgei tekintet6ben 2017. jant1r 1-j6t6l a KLIK
jogut6dja az Awev6 Tankertileti K6zpont.

Az Nkt. 2017. janu6r 1. napj6t6l hatrllyos 74. $ (4) bekezdese alapjrin a tankeruleti kdzpont

6ltal fenntartott kd,znevel$si int6zm6ny feladatainak ell6lis6t szolg616, telepilldsi

tinto.m,anyrati tulajdonri ingatlan 6s ing6 vagyonra vonatkoz6an a tankeriileti ktizpontot

irgy.r", vagyonkezel6i jog iileti meg minaaaaG, amig a kdzneveldsi kozfeladat a tankeriileti

k{ipont resz&ol t6rt6n6 elldtrisa az adott ingatlanban meg nem sziinik'

Az Nkt. 99lG. $ (1) bekezddse drtelm6ben a tankeriileti kdzpont altal 
- 
femtartott, .telepul6si

tinto.m,anyrat 
"aitat 

miikddtetett kdznevel6si intdzm6ny 76' $-ban meghatarozott

mrikddtetes6vel kapcsolatos jogviszonyokb6l szarmaz6 jogok 6s k6telezettsdgek a tankeriileti

kdzpontot 2017. jan:uirr l-j6t6l illetik meg, illetve terhelik.

Az Nkt. 99/H. $ (1) bekezddse szerint 2016. december 31-6n telepiilesi 0nkorm6nyzat- 6ltal

miikodtetett ktiznlvel6si int6zm6ny k6znevel6si feladatainak ell6tas6t szolg6l6 mindazon

telepiil6si onkorm6nyzati vagyon dsvagyoni 6rt6kii jog (a tov6bbiakban: vagyon) lellir szerint

ZOn . iarn* 1-j6n a ieriiletileg illrtetri turt.rtileti kSzpont ingyenes vagyonkezel6sdbe keriil-

A kdzneveldsi feladat ell6tris6t biZosit6 vagyon alatt az ell btt k6znevel6si feladathoz

kapcsol6d6 valamennyi jogot 6s kdtelezetts6get, valamint ing6 6s ingatlan vagyont is 6rteni

kell.

Felek az Nkt. 99lH. $ (3) bekezd6se alapjan egyidejtleg atadas-aweteli megfllapodast k6tnek,

melyben meghatiroiii az Atveyo ingyenes vagyonkezel6s6be keriilti ing6 ds ingatlan

vagyonelemek ktir6t.

A szerz6d6s titrgyti- klpezo vagyonelemek vagyonkezel6i joga gyakorlasrinak szab6lyait a

Felek az al6bbiak szerint 6llapitjak meg:

II. A szerz6d6s t6rrya

1. Az onkormrinyzat ingyenesen vagyonkezel6sb e adj4 az Atvev6 pedig vagyonkezeldsbe

veszi az aldbbiakban felsorolt in atlanokat:
Sorsz6m Ingatlan cime (irCnyit6sz6m telepiil6s, cfm) Helyrajzi szim

t14971

2 1 164 Georgina u. 23. 116698

J
1 164 Georgina utca 1 8. 116830,

1 16832

4 1t6829

5 1 165 Sasvrir u. 101 . 10690413

2Urt/'r\U.q
/,n

1162 Bekecs t.62-78I

1164 R6di6 utca 38.



6 1161 Gell6ri A. E. u. 43-45. 109879t2
7 1162 Gelldri A. E. u. 43-45. 109874
8 1163 Gelldri A. E. u. 43-45. 10987s
9 1164 Gelldri A. E. u. 43-45.
l0 I 163 Tiszakdml6 u. 29-35.
1l 109800I 161 Hosdk tere I

109793t2 I 162 H6sdk tere 3.

13 109794tN5I 163 Hos6k tere 4-5.
l4 I 163 Hosdk fasora 30.

117238115I I62 Ida u. 108-110.
16 1163 Metr6 u. 3-7.
17 1 I 6l Cstimdri u. 20. 11099912

18 1161 Csdm0riu. 142. 112157
19 1164 Batthy6ny I. u. 12. 116696
20 1165 T6ncsics Mih{ly t.7-9 105661

116241I164 Szabadft,ld u. 7.

10824422 1 162 Szent Imre u. I 15.

10566123 1165 Tdncsics Mih6ly u. 7-9.
I161 Szent Koronav 75-77.

25 1161 Ersektiv6ri u. 7-13.*
* csak az ingatlan egy r6sze kertil 6tad6sra az fltaditsig az rm{ryzal az ingatlanra

3
//+

t

109876
102394

102715
l5

100957

21

110717
112159

trirsashrizat kivrln alapitani.
2. Az l. sz6mri mell6kle t tatlalmazza az Atvevb vagyonkezelds6be keriil6, a feladat ell6tds6t

szolgdl6 ingatlanok pontos meghatfuozasat.
3. A vagyonkezel€sbe adott ing6s6gok 2016. december 31-i 6llapot szerinti riLtadasa 2O17.

febnr,ir 25-ig jelen szerz6d6s 2. szdmri mell6klet6nek megfelel6en t6rt6nik meg.

4. Felek megrillapodnak abban, hogy a szerzod€s 8. szamir mell6kletdben foglalt ingatlanok
tizemeltet6si kdltsdgmegoszt6s6t, 6s a hasznrllati megoszlissal kapcsolatos valamennyi
feladatot is kdtelezettsdget kiildn megiillapodasukban rdgzitik.

5. Az Atvevb az I . szimri mell6kletben meghatirozott ingatlanokra vonatkoz6
vagyonkezel6i jog6t az ingatlan-nyilvantartisba bejegyezteti, melyhez az Onkorm6nyzat
feltdtlen 6s visszavonhatatlan hozzaj6rulasat adja. Felek megiillapodnak, hogy a

vagyonkezel6i jog ingatlan-nyilvantartasba tdrtdn6 bejegyezes6r6l, valamint annak

esetleges m6dosilisrir6l, tdrl6s6r6l az Awev6 kdteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan

felmedlO mindennemri kdltsdget az Awev<i kdteles viselni.

III. Felek jogai 6s kiitelezetts6gei

6. Az Atvevo ingyenes vagyonkezel6i jogrinak fennilldsa alatt a k6znevel6si int6zm6ny

feladatainak ell6tris6t riolgatO ingitlan 6s ing6 vagyont az onkormanyzat nem

idegenitheti el, nem terhelheti meg, bdrbe nem adhatja.

7 . Az Awevo a vagyonkezelds6ben l6v6 Snkorm:inyzati tulaj donri ingatlanok haszn:ilat6t

tanitrisi id6n kivtil gs az AWev6 fenntartis6ban 6s mtikddtet6s6ben l6v6 kdznevel6si

int6zm6nyek Pedag6giai Progamjaiban, szeryezeti 6s miikdddsi szab{lyzataiban,

hrizirendjeiben, valamint az Atvevo szewezeli ds mrik6d6si szzbilyzat ban meghatirozott

feladatok ellalisanak zavulsa n6lktil dnkorm inyzati, helyi k6zdss6gi 6s kultur6lis,

valamint sport rendezvdnyek lebonyolit6sa c6lj6b6l polgdrmesleri hataskdrben k6tend6

kiilOn megillapodas alapjin ingyenesen biAositja a tulajdonos Onkormanyzat szimdta. A
megdllapod6s megkdt6sdhez sziiks6g van az 6rintett kdznevel6si int6zm6ny vezet6jdnek

tt/0,4.u^-,{
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el6zetes vdlemdny6re. Az lnkorminyzat ingyenes ingatlan haszndlatra jogosult ktil6ndsen
a gyermekek v6delm6r6l ds a gyriLrniigyi igazgathsrll szbl6 1997. 6vi XXXI. tdrvdny (a
tov6bbiakban: Gyi.) 441A, $-6ban el6irt alternativ napkdzbeni ell6tes keret6ben
megszervezett ny6ri nappali feltlgyelet kritelez6 feladat ellAtdsa 6rdek6ben.

8. Az Atvev6 tudom6sul veszi, hogy a gyermekdtkezteteshez, valamint a sztinidei
gyermek6tkeztetdshez sztiks6ges ing6 vagyon az Atyevo r6szdre nem keriilt 6tad6sra,
azokat az Onkormrinyzat - a Gyvt. 21/A. 6s 21lC. $-aiban el6i( kdtelezo
fetadatell6tasanak biztosit6sa cdlj6b6l - az AtvevSvel k6zdsen hasznositja. A kdz6s
hasznositris sor6n az Atvev6 biztositj a a kdzltkertelrushez szi.iks6ges, megfelel6en kdpzett
konyhai szem9lyzetet 6s a konyha takarit6s6t, valamint az ltkez€shez sziiks6ges rezsit is
ftzeti, Az Onkormrinyzat biztositja a krizdtkezletdshez sziiks6ges ing6sdgokat valamint a
gyermek ds di6kdtkeztetds biztosildsa o6lj6b6l kiirt kdzbeszerz6si elj6r6s sordn nyertes
vrillalkozis 6ltal szdllitott 6telt. Az Atvev6 tudomrlsul veszi, hogy a 1162 Budapest Ida
utca 108-110 alatti M6ra Ferenc Altakfuros Iskol6ban a kdzdtkeztet6shez kapcsol6d6an a
konyhai szemdlyzetubl ds a konyha takaritisar6l, szerz6d6s szeint, az lz-Land 2008
Venddgl6t6ipari ds Kereskedelmi Kft gondoskodik 2017.jrinius 30-ig. E szerz6dds lej{rta
utiln az Atvev6 kdteles a konyhai szemdlyzet 6s a konyhai takarit6sr6l gondoskodni. Az
Atvev6 ingyenesen biztositja azon helyis6gek el6rhet6sdg6t, ahol az Onkorm inyzat a
Gy,tt.2llc. $-6ban meghatdrozott sziinidei gyermekdtkeztetdst megszervezi, ide6rtve az

'tkez€si 
tdrit6si dijak beszed6sdnek biztositas6t.

9. ' A Felek rdgziti , hogy az OnkormriLnyzat ds a Magyar Labdarug6 Sz6vets6g
(tov6bbiakban: MLSZ) ktjzds beruhdzasban elk6sziilt mriftives iskolai labdarug6 ptily6k
(tov6bbiakban: mrifiives p6ly6k) az..Onko rminyzat ingyenes haszn6latiban maradnak,6s
nem keriilnek birtokba adasra. Az Onkormanyzat az Atvev6 r6sz6re biztositja a mtiftives
palyak teritdsi dij-mentes haszn6lat6t tanitasi id6ben, illewe kiildn megallapodas eset6n
eseti jelleggel azon kiviil is. Az Atvev6 tudomasul veszi, hogy az Onkormanyzat tanitasi
id6n kiviil bdrbe adja a miiffives p6lyrlkat, melynek bev6tele az dnkorm6nyzatot illeti. Az
Atvev6 biaositja a tan6riia kiviili b6rbeadashoz az dltdzo helyis6gek tdrit6smentes
hasznilatdt, a b6rl6k bejutris6t mind az 6ltdz6be, mind a miifiives pilyira, sztiks6g eset6n
a p{lyAk vikigitris6t, valamint a hAzirend betartfuit, 6s a p6lya |llapotit ellen6rz6
szem6ly. Az Arvev6 v llalp az dnkormrinyzat 6s az MLSZ 6ltal kdtdtt szerz6ddsekben
szerepl6 kdtelez6 karbantart6s kdltsdgeinek 2/3-6nak az O*ormbnyzat szlndra szlmla
ellen6ben tdrt6n6 megfizetlslt, azzal, hogy a Felek a 4. pontban foglaltakra figyelemmel
kiil6n szerz6d6sben rendezik a haszn6lat egy6b kdrddseit.

10. Az Atvevo biaositja, hogy az Onko;Anyzat az 6*orminyzati, helyi k6z6ss6gi,
kulturdlis c6lt hirdetm6nyeit az ingatlanokban a kdzdsen meghatrirozott helyen ds m6don,
az 0nkormanyzat dltal meghatarozott id6tatamban kifiiggesztheti.

ll.Az Atveviit a vagyonkezeldsdben l6v6 vagyonnal kaposolatban megillutik a tulajdonos
jogai,6s terhelik a tulajdonos kdtelezetts6gei - ide6rtve a szamvitelr6l sz6l6 t6rv6ny
szerinti kdnywezet6si 6s beszamol6-k6szit6si kdtelezettsdget is - azzal, hogy

a) a vagyunt lem idegcnitheti el, valarniut - jugszabilyuu alapul6, tov6bb6 az
ingatlanra kdz6rdekb6l kiil6n jogszabrilyban feljogositott szervek javrfua alapitott

, haszniilati jog, vezet6kjog vagy ugyanezen .okokb6l alapitott szolgalom, tov6bb6 a
helyi dnkormanyzat javttra alapitott vezetdkjog kiv6tel6vel - nem terhelheti meg,

b) a vagyont biztosit6kul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem ldtesithet,
d) a vagyonkezel6i jogot harmadik szemdlyre nem ruhiizhatja 6t ds nem terhelheti

meg, valamint
e) polg6ri jogi ig6nf megalapit6, polg6ri jogi ig6nyt elddnt6 tulajdonosi

hozzdjiml{st a vagyonkezel6s6ben l6v6 vagyonra vonatkoz6an hat6srigi 6s
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bir6s6gi elj6r6sban sem adhat, kivdve a jogszab6lyon alapul6, tovAbbd az
ingatlarua kdz6rdekb6l ktildn jogszab6lyban feljogositott szervek javdra alapjtott
haszndlati joghoz, vezetlkjoghoz vagy ugyanezen okokb6l alapitott szolgalomhoz,

. tov6bb6 a helyi dnkorm6nyzat lavina alapitott vezetdkjoghoz tdrten6 hozz jarul st.
72. Az Atvevo a vagyonkezel6s6ben ldv6 vagyont a k6zponti berendezdsekkel 6s

felszerel6sekkel egy tt rendeltetdsszenien, a vagyonkezeldsi szerz6ddsnek, a
meghatiirozott hasznositdsi c6lnak, a rendes gazd6lkod6s szab6lyainak megfelel6en, a
vagyonra votratkoz6 biztonsdgi cloir6sok betartds6val, a kdzvagyont hasznril6 szem6ly6l
elvarhat6 gondoss6ggal, m6sok jogainak 6s t6rv6nyes 6rdekeinek s6relme n6lkiil jogosult
birtokolni, haszn6lni, szedni hasznait.

13. Amennyiben az Atvevt5 a vagyonkezel6s6ben l6v6 vagyon hasznalatat miisnak dtengedi, a
hasznril6 magatartAsAdrl, mint sajrid66rt felel.

14. Az Atvev6 viseli a vagyonkezelds6ben l6v6 vagyonnal 6sszefiigg6 k6lts6geket,
kdzterheket, dijakat, gondoskodik a vagyonv6delemr6l. Az Onkormrinyzat kijelenti, hogy
az O*ormtnyzat tulajdon6t k6pez6, de az Atvevo vagyonkezelds6be adott ingatlanokra ds
az abbm tal6lhat6 ing6 vagyonra 2016. december 31. napj6ig rendelkezik
vagyonbiZosit6ssal.20lT.janu.lr 1. napj6t6l az Atvevo kdteles a rdsz6re vagyonkezel6sbe
adott ingatlan 6s ing6 vagyon vonatkoz6sdban biztositasi szerz6ddst kdtni ds arurak dijdt a
biaosjt6nak me Efizetni.

15. Az Awev6 felel6s az ingatlannal kapcsolatban a tiizv6delmi, munkavddelmi ds

kdmyezetvddelmi tdrv6nyekben 6s egy6b kapcsol6d6 jogszab6lyokban foglaltak
betartas6ert 6s betarlatjf,6,c;rt.

16. Az Atvevl k0,teles teljesiteni a vagyonkezelesdben l6v6 vagyonnal kapcsolatban a
jogszabdlyokban, valamint a vagyonkezel6si szerzod6sben el6irt nyilvantartasi,
adatszolg6ltatasi, beszlLrnol6si 6s elszamolasi kdtelezetts6geket.

17. A vagyonkezel6sre 6tadott eszkdz<iket az Atvev6 az Onkormanyzat tulajdonakdnt,
elkiildnitetten kdteles nyilviintartiisba venni, azolo6l feladatell6trisi helyenkdnt fiik6nyvi 6s

analitikus nyilvdntartrist vezetni. Az arnortizAci't az Atvev6 Szimviteli Politikdj6ban
rdgzitett leir6si kulcsok alapj6n kell elszimolni.
Az Atvev6 koteles az 6nkorm6n yzal r€sz,6re negyeddvente a negyeddve:t kdvet6 h6nap 10.

napj6ig - a negyedik negyeddvet kdvet6en janudr 3l-ig - irdsban adatot szolgAltatni az

cszli6z0k brutt6 6rt6k€ben t6fi6nt v6ltozdsr6l, a t6rgynegyeddvben elszimolt
drtdkcsdkkendsrdl, valamint ftiktinyvi szimonkdnt a negyeddv v6g6n megl6v6 6llomany
brutt6 6rt€k6r6l, 6s halmozott drt6kcs6kken6sdr6l.
A leltrirozitst a vonatkoz6 jogszab6lyi el6lrdsok sz eint az Atvev6 v6gzi.

18. A selejtezist 500.000 Ft egyedi drt6k alatti eszkdzik esetdn az .Awev6 saj6t hataskdrben

elvdgezheti, mely megtdrt6nt6r6l 30 napon beliil 6rtesit6st kUld az 6nkorm inyzzl rdsz€re.

Az 500.000 Ft egyedi 6rt6k feletti eszkdzdk eset6n a selejtezdst - az Awev6 javaslata

alapjria - az OnkormAny zat vegzi. Az Awev6 gondoskodik a selejtez6sre javasolt

vagyontargyak elkiiltinit6s6r6l, a sziiksdges szakdrt6i v6lem6nyek bes zerzdsdr6l.

19. A vagyonkezel6sbe adott vagyont, annak 6rtek6t 6s veiftozlsatt az Atvev6 nyilvdntartja. Az
6rt6k nyilv6ntartas:it6l el lehet tekinteni, ha az adott vagyontargy 6rt6ke term6szet6n6l,
jellegdn6l fogva nem 6llapithat6 meg. A nyilv6ntartrisnak tartalmaztia kell a vagyon

els6dleges rendeltetdse szerinti k6zfeladat megiel6l6s6t is. A nyilvantartasi adatok - a

min6sitett adat v6delm6r6l rendelkez6 jogszabrilyok szerinti min6sitett adat kiv6tel6vel -
nyilvdnosak.

20. Az Atvevo a vagyonkezelesdben ldv6 vagyont 6rint6 ldnyeges valtoz6sokat, a vhhoz{s
bekdvetkez6s6t6l sziimitott 5 napon beliil kdteles jelenteni az Onkorm6nyzatnak.

21. Az Atvevb kdteles az Onkorm6nyzatot haladdktalanul drtesiteni az ingatlan eg6sz6t

fenyeget6 veszdlyr6l ds a be6llott k6rr6l, a tudomrisara jutott minden olyan t6ny"r<il,
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adatr6l, kdrtilmdnyr6l, amely a vagyon rendeltetdsszerfi, zavarmentes hasznLlatar
akadiiyozza, kdr bekttvetkezds6vel fenyeget, a vagyon nagyobb m6rvii romlasdhoz

^^ 
v.ezelhet, valaminr arrdl, ha 6tjogai gyakorrdsAban harmadik szimlry akad,aryozza.

22. Az ktvev6 sajat ktilts6gdn ktiteles a veszdly elh6rit6sa, a k6renyhit6s, ,ralamint a vagyon
romkis6nak megakadalyozdsa drdekdben halad6ktalanul intdzkedni, ds viselni airnak
terheit.

23. A 2l . pontban az Atvev<i sz6m6ra meghat6rozott intdzked6sek elmarad6sa vagy
kdsedel me miatt bektivetkezefikbrl, illetve k6lts6gn6vekeddst is az Atvev6 kdteles viselni.

24. Az Atvev6 felel minden olyan k6r6rt, amely a rendeltetdsellenes vagy szbrz6ddsellenes
haszn6lat kdvetkezm6nye. A nem rendeltetdsszeni haszndlat folytdLn keletkezett hib&
kijavitasa, krirok megt6rit6se az Atvev<i kltelezetts69e ff.iggetlentil au6l, hogy a
bekdvetkezett hiba, illetve k6r alkalmazottjai, tigyfelei, az Atvev6 int6zmenyeiben tanul6k
vagy az 6rdekk6r6ben eljdr6 szemdl yek magatartdsrira vezethet6 vissza. Nem terheli a
k6rtdrit6si kdtelezetts6g, ha bizonyitja, hogy az adott helyzetben olyan magatartdst
tantsitott, ami a k6zv hasznril 6j dt6l elvrirhat6 volt.

25. Az b*ormfunyzat az <itrll kdvetelheti a vagyonkezeldsbe adott vagyon rendeltetds-,
illetve szerz6ddsellenes hasznii.lat6nak megsziintetds6t. Ha az Atvev6 a rendeltetds-, illewe
szerz1ddsel lenes haszndlatot - az Onkormria yzat felhivlsa ellendre _ tovdbb folytada" az
0nkormany zat khr76r itdst kdvete lhet.

26. Az A,tvev6 gondoskodik a vagyonkezelds6ben ldv<i vagyon 6rtdkdnek, rillagfurak
meg6vdsrir6l, karbantart6s6r6l, a. sztiks6ges fehijitdsok, p6tftlsok, cser6k kivitelez6si
munkiilatainak elvdgz{s5rol, elvegeztet6sdr6l, igy az ingatlanban ldv6 k6zponti
berendezdsek, az ezekhez csatlakoz6 vezet6kendszerek miiktid6k6pes 6llapotrfu:rak
bixositasar6l, az dtvdtelkori al lapotnak megfelel<i szinten tartfuar6l

27. Tekintettel ana, hogy Atvev6 olyan kdzfeladatot kit el, amely utan beveteleinek tdbb mint
fele 6llamhdztartdsi kdrbol szlrmazik a felek a Magyarorsz6g helyi dnkormrinyzataiol
sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX tdrvdny 109.9 (6) bekezd6sdre tekintettel megrillapodnak
abban, hogy az Onkorminyzat a bev6telekben Teg nem

Atad6nak
teriil6 elszimolt

drt6kcsdkkendsnek megfelel<i cisszeg erej6ig elengedi az az 6nkormrinyzatal
szemben fenn6ll6 a kezelt vagyonnal dsszefiigg<i hosszri lejriratri kcitelezettsdgdt. Az
Atvev6 az 6rt6kcsdkken6s elszimolis6t krivet6en legkds6bb januar 3 l-ig adatot szolgiiltat
az 1nkorminyzat rdszere a bevdtelekben meg nem t6r[l6 6ltala elszrimolt drt6kcsdkken6s
6sszegdr6l.

aqvon
Atvev

28' Az AweviS a saj6t kdlts6g6n az Onkormrinyzat el6zetes irisbeli engeddlye alapjrin jogosult
a) avagyonkezeldsdben I6v6 ingatlant 6talakirani, ilret6reg a filak,'u^"iyiiit,r"gy
. . a padl6zat megbont6s6val, targyaknak azokhoz tdrt6n6 nigzit6sdvel j6r6 mriveletei,b) az elszimolt drt6kcs6kkent6ii meghalad6, annak 6rt6kdt n6v;6 beruh6z-lst,

fehijiuist elv6gezni.
29. A berubazis' fehijit is drtdkdt azAtvev6nek bizonylatokkal kell igazolnia 6s azokr6l a 19.

pont szerint adatol sz()lg6ltatni, illetve dvente minden dv januar 15. napjriig infuban bc kell
:r_?"gl"l" az onkormrhyzatnak. Az Atvev6 az ervlgzrfi feltjitas, aturui.iri", benrh;zris
kdltsdgeinek.megtdritds6re sem a szerz6dds hatalya Jau, sem"pedlg un rut 

^"grrtirreret
- - kdvet6en az O*orminyzattat szemben igdnlt ne; tdmasrhat.
30' Az Sllagmeg6vrison ttl jelentkez6 rekonitruici6s, fejlesztdsi k6lts6gek finanszirozisara a

felek meg6llapodnak, hogy 
.gz. 

Atvev<i jogosurt az iigatrar fehijitrisL, fejleszt6sere saj6t
vagy .pLlyiuati forr6sb6l az O*orm nylzzi el6zetes drtesit6se mellett.

31.,4'2 Onkorm nyzat 6s az Atvevl meg6llapodnak abban, hogy 2017. 6yt6l k6z6senfolytatjek az 6venk6nti iskola retri;ifusokt, a fehijilisok megtervezds6ben,
ki-vitelez6sdben egyiittmrikddnek. Az egyuttmrikod6s keret6b en az lnkorminyzat
vrillalja, hogy a fehijit6si rerveket elkdszittiii ds enged6lyezter i, palylztatjau ti,riietezot,

6 (t,
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lebonyolida a beruh6zdst. Az Onkormdnyzat a fe[ijitdsi k6lts6geket a mindenkori
kdltsegvetdsdben tervezett dsszegig, de legal6bb dvi 150 milli6 forin*rtdkben v6llalja.

32. Az dnkorm tnyzat 6s az ktu"ii meg6l-lapodnak, hogy a 2ol7 . 6\16l follraij6k az
dvenkdnti iskolaudvar fehijft6sokat, a fehijitdsok megtervez6sdben, kivitilezCsdben
egyiittmiikddnek. Az egytittmrikdd6s keret6ben az onkorm6ny zat fillalja, hogy a
felfijitdsi terveket elk6szitteti ds engeddlyeaeti, p6ly6ztatja a kivltelez6t, leionyolitja a
beruhdzdst. Az Onkormanyzat a fehijitAsi koltsigeket a mindenkori koltsegvetdsdben
tervezett rlsszegig vdllalja.

33. A 31. 6s 32. pont mindaddig 6rvdnyben van, amig az dnkormiinyzatok finansziroz6s6ban
drasztikus, negativ fordulat nem 6ll el6. Ez kflktndsen a helyi ad6k, ipariizdsi ad6, az
6llami normativa el6zb 6vhez k6pest legal6bb 5% cs<ikkendse valamint a szolidarit6si
hozzi$arulAs jelent6s vriltozlsa eset6n alkalmazhat6.

34. Az Alvevo az ingatlanban riaszt6rendszert, telefonos ds sz6mit6gdpes h6l6zatot 6pithet ki
emeletek 6sszekdtds6vel egytitt. En6l el6zetesen k6teles az Onkormanyzatot ir6sbaa
tAjtkoztatni. Az AwevS az ebb6l fakad6 kdltsdgeinek megtdritds6re sem a szerz6d6s
hatalya alalt, sem pedig annak megszrindsdt k6v et6er, az Onkormrinyzattal szemben ig6nyt
nem tiimaszthat.

35. Az Atvevi| jogosult az ingatlant sajdt berendez6seivel ell6tni, e berendezdsek felett
szabadon rendelkezhet, ds a szerz6dds megsziindse esetdn ezeket saj6t tulajdonak6nt
elszfillithatj4 kdteles azonban az eredeti dllapotot a szerzldls megsziindsekor saj6t
kdltsdgdn helyre6llitani.

36. Az 0nkorm funyzat az ingatlanban 16v6, az Atvev6 tulajdon 6t k6pez6 vagyontargyaklrt
felel6ss6get nem vdllal.

37. Az Onkormdnyzat tulajdon6ban marad6, az Atvevi5 vagyonkezelds6be adott, a kdznevel6si
feladat ell6tds6hoz v6glegesen feleslegess6 v6lt vagyont - beledrtve a rendeltet6sszeni
haszniilat mellett elhaszn6l6dott vagy elavult eszk6z6ket is - 30 napon beltil koteles az
Onkorm6nyzat rdszdre visszaaani, ati kdteles azt visszavenni. Az Atvevl a
rendeltetdsszeni hasznalat mellett elhasznal6dott vagy elawlt eszk6z6k kiv6teldvel az
egy6b vagyont rendeltet6sszerii hasznrilatra alkalmas 6llapotban ktiteles visszaadni a
szerzbdls megsziindsekor az Onkormilnyzatnak.

38. Az Onkorm inyzat, mint tulajdonos 6vente legalibb egy alkalommal, a nevel6-oktat6
munk4 illetve az Atvevb mrikdd6sdnek zaiarisa ndl-kul, el<izetes 6rtesit6s alapjrin
ellen6rizheti a vagyonkezel6sbe adott dnkormdnyzati vagyonnal val6 gazd6lkodast, a
vagyon rendeltetdsszerii hasznalatrit.

Az ellen6rzds soriin az 6nkormrlnyzat k6pvisel<ije jogosult
a) az Awev6 vagyonkezeldsdben l6vri- ingatlan 

- 
terUletdre, illetve az Awerr6 6ltal

lraszr6lt irulai €s egydb cdhl helyisdgekbe beldpni 6s ott tart6zkodni az Atvevo
k6pvisel6jdnek j elenldt6ben,
b) az ellen6rz6s trirgyrihoz kapcsol6d6 iratokba 6s m6s dolnrmentumokba, elektronikus
adathordoz6n tarolt adatokba - a kiildn jogszab6lyokban meghatrlrozott adat- ds
titokvddelmi el6lrdsok betartrisdval - betekinteni,
c) az Atvev<i arra felhatalmazott alkalmazottj6t6l ir6sban vagy sz6ban felvil6gositrist,
informdci6t k6mi
d) az dtadott ing6 vagyont6rgyak megl6t6t ds 6llag6t ellen6rizni.
Az 6nkormrinyz at az ellenbrzds meg6llapitasair6l drtesiti az A.,r,ievbt, tov6bb6,
amennyiben meg6llapitrisai annak hatriskdrdt drintik, az Alami Sz6mvev6sz6ket is.
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lY. A szerzdd6s mcgsziln6se

39. Jelen vagyonkezel6si szerz6d6st Felek 2017. janudr l-jdt6l hatdrozatlan id6tartamra k<itik.
A szerzod€s megsziinik, ha:

a) az Alvevo megszfinik,
b) az Atvev6 feladatell6tfui kdtelezettsdge megsziinik,
c) az dllami kOzneveldsi feladat ell6t6sa valamennyi vagyonkezeldsbe adott

ingatlanban megszrinik,
d) azt a Felek k<izds megegyezdssel megsztlntetik.

40. Az Atvevi5 a vagyonkezel<ii joga megsztin6se eset6n, a megszrin6se napjet6l szamitott 30
napon belt.il kdteles az ingatlant kitiriteni 6s azt, valamint a vagyonkezelds6be adott, a

vagyonkezel6s megsziindse id6pontjdban megl6v6 ing6s6gokat rendeltet6sszeni
haszniilatra alkalmas 6llapotban az Onkormdnyzat r6sz6re visszaadni.

41. Amennyiben az Atvevb az ingatlant az ellirt hat6rid6ig nem hagyja el, az Onkormrinyzat
jogosult a helyis6geket birtokba verni, az Atvev6nek a helyisdgekben tal6lhat6
ing6s6gair6l kdt tanrival hitelesitett lelt6rt kdsziteni, 6s az rltvev6t az ing6s6gok 8 napon
beltili elszdllit6s6ra irdsban felsz6litani.

42. Amennyiben az Atvevo az irlsbeli felsz6lit6s6t k6vet6 8 napon beltil nem sz{llitja el
ing6s6gait, az Onkormdnyzat jogosult az Atvev6nek az ingatlanban ldv6 vagyontrirgyait
az Atvev6 kdltsdg6n elszillittatni ds megfelel6 helyen tdrtdnd raktdrozrisAr6l az Atuevb
k6lts6gdn gondoskodni.

43. A vagyonke zel€si szerz6d6s megsztindse esetdn az A ev6 cserehelyis6gre ig6nyt nem
tarthat.

44. A vagyonkezel6si szerz6des megsziindse eseten a vagyonkezel6i jognak az ingatlan-
nyilv6ntartdsb6l val6 tdrl6s6r6l az Atvev6 kdteles gondoskodni.

V. Ery6b rendelkez6sek

45. A szerz6ddst a Felek irasban j ogosultak m6dositani vagy kieg6sziteni.
46. Kapcsolattart6k kijel616se:

Budanest F<iv6ros XVI. Kerilleti Onkorm6nvzat kapcsolattart6i a:

Kovdcs Pdter, pol gdrmester
Tcl.: 136 1 4011-400
E-mail: polgarmester@bp I 6.hu

Eszak-Pesti Tankeriil eti K<iznont kancsolattart6i a:

Kov6cs Katalin, tankertileti kdzpont igazgat6
Tel.: +36 | 795-8042
E-mail : katalin.kovacs@klik. gov.hu

4l.Felek megriilapodnak abban, hogy a szerz6d6sb6l ad6d6, vagy azzal kapcsolatban
felmeriil6 vit6kat vagy ndzetkiildnbs6geket targyaldsok ritjrln rendezik.

48. A szeru6d6sre egyebekben a Polgdri Tdrv6nykiinyw6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny, a
nemzeti . vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tdrviny 6s a vonatkoz6 jogszabrilyok
el6irdsai az irinyad6k.

49. Felek a KLIK riltal fenntartott 6s az Onkorrn inyzat itltal miikddtetett k6znevel6si
intdzmdnyek hasznrilatrinak 6s mrikddtet6s6nek r6szletes szabalyait megrillapit6 2013.
januar 30. napjan kelt ingyenes haszn6lati szerz6ddst e vagyonkezeldsi szerz6d6s hatalyba
l6p6s6vel egyidejrileg kdzds megegyezdssel megszilntetik.

50. Jelen szerz6d6s 9. sz6mozott oldalb6l 611 6s 6 eredeti pdld6nyban k6szfllt, amelyb6l 3

p6ldany Onkorm inyz^tot,3 p6ldany az Atvevbt illeti meg.
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51. Felek a szerzoddst egy{lttesen elolvast6k, ds a krizris 6rtelmez6st kdvet6en, mint
akaratukkal mindenben megegyezot, cdgszenien al6irt&.

52. Jelen vagyonkezeldsi szerz6d6st Budapest F6v6ros XVI. Kertileti Onkormrinyzat
K6pvisel6testrilerc 340I20I6. (XI. I6) sz. hattuozatAval elfogadta.

Mell6kletek:
1. szdmri mell6klet: ingatlanok adatai
2. szrirnri melldklet: ing6s6gok adatai
3. sz{rnt mell6klet: egyes ingatlanok alaprajzai
4. szrimri mell6klet: tulajdoni lap miisolatok
5. szirnu mell6klet: tdrkdp mrisolatok
6. szfuni melldklet: Ingatlanhoz kapcsol6d6 mriszaki dokumentdci6k
7. szfunt mell6klet: Haszndlati megosztassal terhelt ingatlanok adatai

rett'1BlP.*.(i.SI zorc. aecemtel,, h..".
<Kt t<

t,

Kov6cs P6ter
polgdrmester
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eli

Budapest F6viros XVI. Keriileti
Onkormdnyzat

Nyirin6 Kov6cs Ildik6
kdlts6gvet6si 6s pdnztigyi irodavezet6

2016. ber,lk,".

fszak-Pesti Tankerilleti Kozpo
k6pviseli

Kov{cs Katalin
tanker{ileti kiizpont igazgatfi
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3. v,nntdr.t"l

vAGyoNKEZELEST szpRzopEs 1. sz. MoDosirAsn

Budapest F6v{ros XVI. Keriileti 6nkormdnyzat
szdkhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.
k6pviseli: Koviics Pdter polgdrmester
Iorzsszfuna:. 735793
ad6igazgatdsi azonosit6 szdma: 1 57 3 57 9 l -2 - 42
bankszdmlasz6ma: 1 1784009-15516006
KSH statisaikai sziimjele: I 57 3 57 9 I -84 I 1 -321 -0 |
(a tovribbiakban: Onkormanyzat), valamint az

Eszak-Pesti Tankertileti Ktizpont
szdkhelye: I 165 Budapest, J6kai M6r u. 6.

kdpviseli : Koviics Katal in tanker0leti k<izpont igazgato
ad6i gazgat6si azonosit6 szirna: 1 5 83 5 1 1 4-2- 42
Eloir6nyzaffelhaszniil6si keretsz6mla sziima: 1003200

ru
0-00336705-

%
00000000

AHT azonosit6ja: 361 384
KSH sratisztikai sziimjele: 158351 l4-8412-3 l2-
(a tovdbbiakban: Tankertileti Kdzpont)

Felek 2016. december 14. napjrin Vagyonkezeldsi Szerzod6st, valamint az Onkormdnyzat 6ltal
miikodtetett kdzneveldsi int6zmdnyek rillami miik6dtet6sbe vdteldvel cisszefi.igg6, a
t'eladatelldtdshoz kapcsol6d6 .l6ts zimttadlsrol, valamint a feladatell6t6shoz kapcsol6d6
vagyon, jo-q1k 6s kcitelezettsdgek 6tadris-ritv6tel6r6l sz6l6 Me96llapodAst kdtdttek.

A Vagyonkezeldsi Szerzodds 2. szitm$ ,,lng6srigok Adatai" melldklete tartalm6ban azonban
olyan ing6s6gok, eszkcizdk is feltiintetdsre keriiltek, amelyek nem k6pezik sem a
Vagyonkezeldsi Szerz6d6s, sem a Megdllapod6s tiirgy6t, nem is kertiltek Felek k<izritt
dtadrisra.

%
EL6ZMENYEK

Felek jelen Vagyonkezel6si Szerz6d6s M6dositassal ezen ing6s6gok felsorolds6t a 2. sz

,,lng6s6gok Adatai" melldklet tartalmdb6l ezriton kiveszik.

amely ldtrejdtt egyr6szrol a

(a toviibbiakban egytitt: Felek) kdzdtt alulirott helyen 6s napon a krivetkez6 felt6telekkel:

Fentieke tekintettel a Vagyonkezel6si Szerz6d6s tekintetdben Felek az al6bbiakban
6llapodnak meg:



1.) Felek a Vagyonkezel6si Szerz6d6s 2. szdmt,,lng6srigok Adatai" mell6klete helyett a
jelen Vagyonkezel6si Szerz6d6s M6dositiis l. sz. mell6kletdt kdpezo ,,Ing6sdgok
Adatai " me I l6kle tet alkalmazzitk.

2.) Felek a Vagyonkezel6si szerz6d6s jelen m6dosit6ssal nem 6rintett rendeldkez6seit
viiltozatlan tartalommal hat6lyban ds 6rvdnyben tartanak.

3.) Felek megiillapodnak abban, hogy jelen M6dosit6sb6l ered6 vitdik elddnt6s6re
6rtdklut6rt6l ftiggoen a F6viirosi Tdrv6nysz6k kizar6lagos illet6kess6gdt ismerik el.

4.) Tankeriileti K<izpont kijelenti, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2Ql 1. 6vi CXCVI.
tcirv6ny szerinti atl6that6 szervezetnek min6stil.

5.) Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rddsekben a Ptk. es
mindenkor hatiilyos rendeleteiben foglalt rendelkezdsek az iranyad6k

ut6n, mint akaratukkal

yzal

ndenbenFelek a jelen M6dositrist elolvas6s 6s 6rtelmez6s
megegyez6t.j6viihagy6lag irj6k al6.

A M6dosit6s a mell6kletdvel egyiitt 6rv6nyes.

ji::' ' '.

Mell6klet:

Kelt: Budapest,2017

% h
l. sziimri melldklet: 2. szdrnitmell,tklsg-'&#F&r qffar

%

pdnztigyileg eltenjegyzem:
Kelt: ... . -........ ....,2017 . november,,

Budapest F6v:lros XVI. Keriileti
6nkorminyzat

Nyirin6 Kovics Ildik6
K6lts6gvet6si 6s P6nziigyi Irodavezet6

ellenjegyzem:
2017. november,,...."

Eszak-Pesti Tankeriileti Ktizpont
Kovdcs Katalin

tankeriileti ktizpont igazgatb

p6nziigyileg ellenjegyzem:
Kelt: ............. ....,2017. november,,

Eszak-Pesti Tankertileti Kiizpont
Dr. Ivicz Mih6ly Zsolt

gazdasdgi vezet6

erJrp.rt Fo"er". ivi. r..iir.,i
Onkormrinyzat
Kovdcs P6ter
polgdrmester

%-\

2

Kelt

Jegyzo iigyvdd

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: ............. ....,2017. november


